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Repræsentantskabsmødet 2016 
 
DHPU afholdt repræsentantskabsmøde den 6. marts 2016, alle klubbernes repræsentanter blev 
introduceret for de kommende ændringer i DHPUs samarbejde med DIF, og det arbejde KDA 
laver for vores forbund. Ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget og alle eksisterende 
bestyrelsesmedlemmer der var til genvalg, blev genvalgt. 

 
DHPUs bestyrelse er: 
Michael Olesen – Valhalla 77 
Søren Egebjerg – Parafun 
Henrik Strandgaard – Valhalla 77   
Birger Strandqvist – XC-Sjælland  
Essie Saadi – Airwave  

 
Hang- og paragliding har særlige antidoping regler vedrørende 
alkohol. Jeg vil gøre jer alle sammen opmærksom på at der er 
blevet spurgt ind til hvornår og hvor henne DHPU afholder 
konkurrencer i 2016. Reglerne i håndbogen læses som: 
 
P1. Alkohol 
Alkohol (ethanol) er kun forbudt i konkurrence i følgende 
idrætsgrene: 
 
• Automobil (FIA) 
• Bueskydning (WA) 
• Motorcykling (FIM) 
• Powerboating (UIM) 
• Luftsport – I Danmark Faldskærm, Hanggliding, Paragliding og 

Svæveflyvning (FAI) 
  

Anti Doping  

Billeder: Hanggliding er repræsenteret på side 6 og 7 af Anti Doping Danmark’s 2016 håndbog, Anti Doping og Mig. 
 

 



Sikkerhedschef: 
 
"HØJDEDISPENSATION: 
Godt nyt: Vores midlertidige dispensation, jvf. Del 920 i DHPUs 
Driftshåndbog, er nu forlænget til ULTIMO JULI 2016.  
OBS: Du skal som pilot kvalificere og opfylde de beskrevne krav, før 
du kan gives tilladelse. 
 
Happy landings og god termiksæson! 
 
Michael Hasselgaard 
Sikkerhedschef i DHPU” 

 

Chefinstruktører og DHPU arbejdede med talentudvikling under 
Unionsseminar  
 
I slutningen af november 2015 deltog chefinstruktørerne i unionsseminar, hvor de i workshops 
arbejdede på hvordan unionen kan hjælpe klubberne med at løfte talentudviklingsopgaven overfor deres 
medlemmer. Baggrunden for weekenden er det store spring imellem trin 3 og konkurrencedeltagelse, og 
at det ikke er muligt for alle klubber at tilbyde alle hang- og paragliding discipliner til deres medlemmer. 
Hovedspørgsmålet for weekenden var hvordan en talentudviklingsstrategi kan se ud således at den er 
relevant for alle piloter, både dem orienteret mod elite og konkurrenceflyvning, og dem orienteret mod 
klubflyvning, hygge og sjov?  
 
Efter to dages intensivt arbejde var en række konklusioner opnået: 
• Talentudvikling handler om at få flest muligt længst muligt i idræt, uanset alder (rekruttering og 

fastholdelse).  
• En mentor ordning vil hjælpe med piloternes progression fra trin 3.  
• Klubberne er centrale for talentudvikling, som starter allerede med introduktion af nye medlemmer.  
• Klubberne kan få meget ud af at samarbejde med hinanden.  
 

 DHPU vil forsætte arbejdet indenfor området og begynder allerede i 
2016 at arbejde på at hjælpe klubberne med at fokusere på 
rekruttering og fastholdelse og på at lægge fundamentet for en 
mentorordning. Hvis du er interesseret i at læse en 
opsummeringsrapport (11 sider) kan du kontakte din klubs 
chefinstruktør.  

 



Struer Kommune og DHPU vil nu samarbejde for at løfte flyvningsprofilen i 
kommunen og for at skabe flere muligheder for danske hang- og paraglider piloter. 
Samarbejdet handler om etablering af Struer kommune som et kraftcenter for 
hang- og paragliding. Aftalen bygger på et ”noget-for-noget” forhold, som primært 
handler om flyvning, og endnu mere flyvning.  
 
DHPU har indgået aftalen for at bevare vores nuværende muligheder, og for at 
hjælpe piloterne med at skabe muligheder for at få sponsoreret deres flyvning. For 
eksempel, I 2015 som en indledning til aftalen, blev det tilbudt at DHPUs 
medlemmer kunne lave opvisningsflyvning under Post Danmark Rundt cykelløb og 
Run to the Beat (med 18.000 deltagere). Udover det, har DHPU i samarbejde med 
Parafun afviklet den første PPG/klasse P event på Lindtorp som fik omkring 100 
gæster i løbet af weekenden.  
 

DHPU’s aftale med Struer Kommune giver piloterne muligheder 
 

Allerede i dag findes der tre idrætslejre indenfor 
kommunens grænser (Venølejr, Struer Sky Rally 
og Venskabs Lejr). Igennem denne aftale vil 
DHPU også arbejde på andre 
samarbejdsmuligheder med Dansk Faldskærms 
Union.  
 

Søndag den 11. juni 2017  
er Flyvningens Dag (Luftsportens Dag) 
 
Søndag den 11. juni 2017 holder KDA ”Flyvningens Dag”. Formålet med 
eventen er at øge kendskab til luftsport i Danmark ved at holde åben 
dag og få publikum ud til så mange klubber og flyvepladser som muligt. 
DHPU håber at klubberne vil støtte op om eventen, som kan være med 
til at ”booste” klubbernes medlemstal.  

 



DHPUs vil være grønt forbund i 2016 
 
DHPU har igen ansøgt godkendelse som grønt forbund hos DIF. I 
denne forbindelse har DHPU indført følgende miljøkodeks: 
  
DHPUs Miljøkodeks 
 
DHPUs miljøkodeks tager udgangspunkt i European Hang- and Paragliding Unions økologiske principper 
(EHPUs Ecological Principles). DHPUs bestyrelse har i 2016 vedtaget følgende: 
 
• DHPU ønsker at fremme hang- og paragliding som en udendørs idræt der genererer intens 

opmærksomhed på natur og miljø blandt piloter og interesserede.  
 

• DHPU ønsker at hang- og paragliding aktiviteternes indvirkning på natur og miljøet baseres på 
samarbejde i stedet for konfrontation. Videnskabelige undersøgelser vil forme fundamentet for 
håndtering af konflikter om naturen og miljøet. Frivillige aftaler vedrørende flyvesteder foretrækkes i 
stedet for juridiske løsninger eller regulering.  
 

• Ansvaret for indvirkning på natur og miljø starter hos den individuelle pilot, men omfatter også 
klubbernes ledelse, DHPU, arrangørerne af unionsbegivenheder, samt samarbejdspartnere. DHPU vil 
synliggøre og vejlede piloter og klubber om korrekt adfærd både på jorden og i luften, baseret på 
videnskabelige resultater og undersøgelse vedr. hang- og paragliding’s indvirkning på natur og miljø. 

   
• En stor del af DHPUs flyvningsaktiviteter forgår på steder hvor andre aktiviteter og personer også er til 

stede, individuelle piloter har ansvaret for at overholde de lokale regler og udvise respekt for andre 
brugere af naturområderne.   
 

• DHPU ønsker at arbejde hen imod reduktionen af støj og forurening forbundet med DHPU’s 
aktiviteter. 
 

• DHPUs miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende 
lovgivning. 

 
 
Kravene til Grønt Forbund er: 
• Forbundet har udarbejdet eget miljøkodeks 
• Forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt 
• Forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver 
• Forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på 

natur-, miljø- og planlægningsområdet 
• Forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og 

planlægningsområdet 
• Forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for 

forbundet 
• Forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation 

http://www.ehpu.org/content/ehpu_ecol_pos_paper2011.pdf
http://www.ehpu.org/content/ehpu_ecol_pos_paper2011.pdf
http://www.ehpu.org/content/ehpu_ecol_pos_paper2011.pdf
http://www.ehpu.org/content/ehpu_ecol_pos_paper2011.pdf
http://www.ehpu.org/content/ehpu_ecol_pos_paper2011.pdf


DHPUs Udviklingspulje 
 
DHPU har budgetteret 30.000kr i 2016s udviklingspulje, og allerede nu har der været 
ansøgninger for over 100.000kr i de første to måneder af 2016. Derfor har bestyrelsen 
besluttet at for at få støtte fra DHPU skal en klub indgå i et klubudviklingsforløb med DHPU’s 
udviklingskonsulent (han laver maks. 3 om år). 

 

Klubbens Generalforsamling og nye bestyrelse  
 
Huske lige at indsende en liste med bestyrelsesmedlemmers navne og poster til sekretæren eller 
udviklingskonsulenten efter jeres generalforsamling så vi kan holde kontakt med de rigtige 
personer.  
 
På forhånd tak. 

 



DHPU vores union –  5 Myter og 
Fakta 
Nu har jeg haft den fornøjelse at have været 
udviklingskonsulent i DHPU i næsten to år. I løbet af 
denne tid har jeg mødt mange medlemmer fra 
forskellige klubber, deltaget i klub- og unionsaktiviteter 
og besøgt næsten alle klubber i deres vante omgivelser. 
Det er blevet tydligt at der er forskellig forståelse af hvad 
DHPU er for en organisation og hvilken rolle den spiller i 
forhold til klubberne. Derfor vil jeg komme med et lille 
indlæg der forklarer DHPU og den rolle DHPU spiller for 
klubberne og piloter i Danmark og opklare nogle af de 
forskellige myter og rygter der findes.  

Fakta:  
DHPU er en idrætslig politisk landsdækkende organisation dannet af klubberne. DHPU er ikke en 
gruppe eller individuelle personer, men en organisation der består af os alle sammen og som er styret 
af klubberne igennem repræsentantskabsmødet. Unionen er dannet af os alle sammen for at varetage 
klubbernes fælles interesser for flyvning i Danmark og udland, og er derfor kun så stærk som vi gør 
den. 

Fakta:  
Ikke helt, DHPU har klubber som medlemmer, du skal første være medlem af en af disse 
klubber før du kan være medlem hos DHPU. Dvs. at du er medlem af DHPU igennem din 
medlemskab til klubben. Ifølge den nuværende aftale mellem DHPU og Trafik- og 
Byggestyrelsen, skal du være medlem af en klub for at flyve hang- eller paraglider lovligt i 
Danmark og den klub skal være medlem af DHPU.   

 

Myte:  
DHPU er en organisation der styrer klubberne 

 

Myte:  
Piloterne er medlemmer af DHPU.  

 



Fakta: 
DHPU har ambitioner om at hjælpe klubberne hvor det er muligt, men DHPU er faktisk ikke forpligtet til at 
uddele midler til klubberne. De penge DHPU bruger, er vores alles penge og DHPUs bestyrelsen arbejder 
hårdt for at sikre bedst muligt, at alle medlemmer får mest ud af pengene, for eksempel udvikling af PiA, 
den nye teori bog, og medlemskab til relevante organisationer der varetager vores fællesinteresser. Det er 
vigtigt at understrege at faciliteter (skolingsudstyr, skoling, klubhus, optræksbaner, optræksspil, osv.) er 
klubbens egne interne opgaver og ikke DHPUs. For at hjælpe klubberne med at håndtere deres opgaver har 
DHPU indgået en aftale med DIF for at få støtte til at kunne ansætte en udviklingskonsulent (mig), som har 
som en del af sine opgaver, at spare med og vejlede klubberne i hvordan de bedst kan håndtere deres 
interne opgaver.  

 

Fakta:  
Når du betaler kontingent til DHPU, betaler du teknisk set for din klubs medlemskab i DHPU. DHPU har 
valgt at gøre det nemmere for klubberne ved at administrere deres medlemskab til DHPU ved at 
tilknytte betalingen af klubbens medlemskab (din stamklub) til DHPU’s rating kort systemet, i stedet for 
at klubberne skal betale et medlemskab til DHPU hvert år.   
 
Det gør det billigere for piloter at være medlem i flere klubber, og nemmere for klubberne at 
administrere deres medlemmer. Her penge bruges af DHPU til afvikling af konkurrencer (DM), 
deltagelse i CIVL og andre internationale møder, medlemskab af andre organisationer der varetager 
jeres interesser (fx KDA, EHPU, Friluftsrådet og DIF), for administration af jeres rating kort og afvikling 
af instruktørseminar for klubbens instruktører (som koster 1200kr per instruktør).  
 

Myte:  
DHPU har en masse penge og bør støtte klubberne økonomisk. 
 

Myte:  
DHPU tjener penge på piloter. 

 



Myte:  
Vi har ikke behov for flere medlemmer.  

 
Fakta:  
DHPU er en del af det man kan kalde for dansk idræt som er formelt indbygget i samfundet igennem 
regioner og kommuner igennem folkeoplysningsloven. Når vi taler om folkeoplysningsloven taler vi om 
politisk uddeling af støttemidler. Vi kan faktisk sammenligne dem der har ansvar for uddeling af midler 
(tips og lottomidler, DIF og kommunerne) med dit DHPU – Disse organisationer har et begrænset 
beløb som de skal bruge på medlemmer, og vil altid gerne bruge pengene på en måde således at den 
gøre gavn for så mange personer som muligt.  
 
Så når et udvalg i en organisation/kommune sidder og beslutter hvordan et beløb skal bruges, vil de 
prøve at formidle pengene på den mest fair måde således at det giver den største fordel for flest 
muligt – og i bund og grund handler det om antal af medlemmer. For eksempel, prøv at forstille at du 
skal beslutte hvordan 25.000kr skal bruges til at leje af faciliteter. Du får ansøgning fra to klubber der 
har brug for to meget forskellige faciliteter og ikke kan deles om dem og begge faciliteter koster 
25.000kr om året at leje. Den ene klub er en paraglider klub med 80 medlemmer og den anden er en 
svømmeklub med 1.700 medlemmer og med tæt samarbejde med fire skoler i den kommune du 
sidder i. Hvilken klub vil du vælge således at pengene gør gavn for flest personer?  
 
Den barske realitet for os alle sammen er at DHPUs klubber ikke har nok medlemmer til at kvalificere 
til fuld støtte fra DIF, for hvert 20 medlemmer under 2000 medlemmer mister vi 1 % af vores 
aktivitetstilskud som bruges til drift af unionen – medlemskab til forskellige organisation, udvikling af 
administration, udgifter til sekretær, afvikling af konkurrencer, udvikling af teori bog, uddannelse af 
instruktører, osv.    
 
Derfor hvis vi gerne vil bevare vores faciliteter (skrænter, luftrum, optræksbaner) og muligheder for at 
flyve, har vi et fælles ansvar for at hjælpe den/de klubber vi er medlemmer af med at rekruttere og 
fastholde medlemmer. Den store gevinst her er at jo flere medlemmer der er i en klub des sjovere er 
flyvning for medlemmerne. 



For Hangglidere  
DM i Hanggliding 2016 – Fasterholt,  
29.5.2016 – 4.6.2016 

Idrætslejre og Konkurrencer i 2016 

For hang- og paraglidere 
 
• Venølejr- Venø, 16.7.2016 – 24.7.2016   
 
• Venskabslejr – Lindtorp, 19.8.2016 – 21.8.2016 
 

For paraglidere 
 
• Funcup – Annecy Frankrig, 1.5.2016 – 

8.5.2016   
 

• DM i Paragliding, Skrænt – Samsø, 
13.5.2016 – 16.5.2016  
 

• NM og DM i Paragliding, XC – St. Jean 
Montclar Frankrig, 24.6.2016 – 1.7.2016  



For alle PPG, PHG og Klasse P interesserede 
Struer Sky Rally – Lindtorp, 1.7.2016 – 3.7.2016  

 

Andre aktiviteter 
 
• SIV – Guldborgsund, 17.6.2016 – 19.6.2016  

 
• SIV – Guldborgsund, 24.6.2016 – 26.6.2016 

 
• SIV – Muligvis under Venølejr, 22.7.2016 – 24.7.2016 (vi 

arbejder på at få Venø godkendt som en optræksbane) 
 

• SIV – Guldborgsund, 19.8.2016 – 21.8.2016 
 

• SIV – Guldborgsund, 19.9.2016 – 18.9.2016 
 

• Budgetmøde – Brædstrup, 27.11.2016 

DHPU ønsker alle en god og sikker 
flyvesæson   


